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PELASTAUTUMISSUUNNITELMA 
 
Tulipalossa pitää rakennuksesta pystyä poistumaan nopeasti ja turvallisesti. 
Turvallisen poistumisen ratkaisee oma osaaminen ja ennakkosuunnittelu. 
 
Tee yhdessä perheesi kanssa oma pelastautumissuunni-
telma. 

 ovet ja ikkunat suljetaan, jotta tulipalo ei saa happea 
eikä myrkyllinen savu pääse leviämään rakennuk-
sessa 

 poistuttaessa palavasta rakennuksesta ei lähdetä ha-
kemaan tavaroita muista huoneista 

 mitä tulee huomioida yöaikaan 
 ulkona mennään ennalta sovittuun kokoontumis-

paikkaan 
 soita hätäilmoitus numeroon 112 turvallisesta pai-

kasta 
 
Poistuminen eri huoneista kerroksesta 

 vapaa-ajan asunnossa tulee suunnitella ennakkoon mitä kautta voi 
poistua asunnon eri huoneista tulipalossa 

 kokeilkaa poistumisreittejä, miten niissä pääsee liikkumaan 
 varatieikkunoissa tulee olla kiinteät avauskahvat 

 

 

 

 

 

 

  

Vapaa-ajan asunnon osoite: 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Osoitemerkintä 

Rakennuksen osoitenumero tulee olla näkyvissä osoitetielle 

saakka siten, että hälytysajoneuvot löytävät viiveettä perille, myös 

pimeällä! Mikäli numerokilpi ei näy osoitetielle, tulee liittymään 

hankkia lisäksi osoiteviitta. 

Kuva 112-so-

velluksesta. 
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PALOVAROITIN ON HALPA HENKIVARTIJA 
- pidä se toimintakunnossa! 
 
Jokaisessa vapaa-ajan asunnossa on lain mukaan oltava palovaroitin. 
Palovaroittimen hankinnasta ja sen toimintakunnossa pitämisestä vastaa asu-
kas itse. Palovaroitin tulee olla myös muissa tiloissa (esim. aitat), mikäli niissä 
yövytään. 
 
Kuinka monta palovaroitinta tarvitaan? 
Vapaa-ajan asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellariker-
rokset ja parvet on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Jokaisen 
kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. 
Hyvä periaate on asentaa palovaroitin jokaiseen makuuhuoneeseen sekä rei-
tille, jota pitkin pääsee ulos.  
 
Mihin palovaroitin sijoitetaan?  
Palovaroitin sijoitetaan katon keskivaiheille, vähintään 50 
cm etäisyydelle seinästä, kattopalkeista tai muista esteistä 
siten, että savu pääsee mahdollisimman esteettömästi va-
roittimeen, sillä savu ja lämpö nousevat ylöspäin. Turhien 
hälytysten välttämiseksi palovaroitinta ei pidä sijoittaa lie-
den, uunin, keittolevyn, leivänpaahtimen, saunan, kylpy-
huoneen, tulisijan tai takan läheisyyteen. Myös palovaroit-
timeen kerääntyvä pöly aiheuttaa herkästi turhia hälytyksiä. Varoitin puhdiste-
taan imuroimalla tai kevyesti pyyhkimällä esim. pariston vaihdon yhteydessä. 
Noudata asennusohjeita! 
 
Erilaisia varoittimia 
Markkinoilla on saatavilla erilaisia palovaroittimia ja lisäksi esim. häkävaroitti-
mia ja nestekaasuhälyttimiä. Näitä suositellaan hankkimaan, mikäli vapaa-ajan 
asunnolla käytetään tulisijoja tai nestekaasua. Häkä- ja nestekaasuhälyttimet 
asennetaan asennusohjeen mukaisesti.

Testaa palovaroitin aina 

mennessäsi vapaa-ajan 

asunnolle, ettei paristo ole 

tyhjentynyt poissaollessasi! 
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ALKUSAMMUTUSKALUSTO 

Hanki sopivat alkusammutusvälineet ja opettele käyttämään niitä. 
 
Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia sam-
mutusvälineitä, jotka sopivat erityisesti palonalkujen ja pienehköjen palojen 
sammuttamiseen. Niitä ovat esimerkiksi sammutuspeite ja käsisammuttimet. 
 
Rasvapalo kattilassa tukahdutetaan esim. kattilan kannella. Sammuta liesituu-
letin. Vettä ei saa käyttää rasvapalon sammuttamiseen. 
 
Sähkölaitteen virta on ensin katkaistava irrottamalla pistotulppa tai kääntä-
mällä asunnon sähkötaulun pääkytkimestä mikäli se on mahdollista. 
 
Sammutuspeite 
Sammutuspeitettä käytetään palon tukahduttami-
seen. Sammutuspeitteen tulee olla vähintään ko-
koa 120x180 cm. Sillä voit kätevästi sammuttaa 
pikkupalon, kuten liedellä syttyneen rasvan tai pa-
lamaan syttyneen kodinkoneen. Sijoita sammutus-
peite seinään, jossa se on aina käyttövalmiina. 
Hyvä paikka sammutuspeitteelle on keittiön lieden 
vieressä. 
 
Käsisammutin 
Käsisammuttimella sammutat tehokkaasti kaikki 
alkavat palot. Vapaa-ajan asunnon käyttöön riittää 
6 kilon/litran käsisammutin (sammutusainetta on 
6 kiloa). Käsisammuttimen paras sijoituspaikka on 
kodin poistumistien varrella, oven vieressä seinään kiinnitettynä. Pidä huolta, 
että jokainen perheenjäsen tietää, miten sammutinta käytetään. Tarkistuta 
sammuttimesi säännöllisin väliajoin (lämpimissä tiloissa 2 vuoden välein, kyl-
missä tiloissa vuoden välein). 
 
Vesiletku / ämpäri 
Vapaa-ajan asunnolla erittäin kätevä alkusammutuskalusto on myös vesiletku 
tai ämpäri, jonka avulla voidaan sammuttaa palava kohde. Vedellä täytettyä 
ämpäriä kannattaa pitää etenkin nuotiopaikan vieressä.  
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HÄTÄTILANTEESSA ULOS NOPEASTI 
- mutta turvallisesti 

 
Vapaa-ajan asunnon jokaisesta kerroksesta (myös parvelta) on uloskäytävän li-
säksi oltava vähintään yksi varatie. Varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukai-
sesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa.  
 
Jos rakennuksen varatienä käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta pudottau-
tumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle on yli 3,5 
m, pääsy turvaan varmistetaan aina kiinteillä tikkailla. Tikkaiden tulee olla sei-
nään kiinnitetyt varatietikkaat. Tikkaiden askelvälin ja leveyden mitoitus sivun 
6 mukaisesti. 
 
Varatienä käytettävä ikkuna varustetaan kiintein avauskahvoin. Ikkunan va-
paan aukon leveys pitää olla vähintään (A) 50 cm ja korkeus (B) 60 cm siten, 
että korkeuden ja leveyden summa on vähintään (A+B) 150 cm. 
 
Ikkunan kautta tapahtuvaa turvallista poistumista helpottavat ikkunan sivulle 
asennettu kahva, lisäaskelmat tai tikkaiden sivujohteen jatkaminen. 

 
 

varatieikkunoissa aina 

kiinteät avauskahvat! 

Kiinteät 

varatietikkaat 

Mittakuvat sivulla 6 

Varatieikkuna 
vapaan aukon mitat vähin-

tään: 

Kaikki poistumisreitit 

tulee olla ilman 

avainta avattavissa! 
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TURVALLINEN LIIKKUMINEN KATOLLA 
 

Katolla oleviin huoltokohteisiin pitää aina päästä turvallisesti.  
 
Lapetikkaat ja kattosillat 
Katolla tulee tarvittaessa olla tukevasti kattorakenteisiin kiinnitetyt metalliset 
tai kestopuiset lapetikkaat sekä harjan suuntaiset kulkusillat. Lapetikkaat kiin-
nitetään yläpäästään harjalle tai kattosiltaan ja alapäästään talotikkaisiin. 
 
Talotikkaat 
Tukevat ja kuormitusta kestävät talotikkaat ovat joko metalliset tai puiset. 
Metallitikkaat (A) valmistetaan tukevasta muototeräksestä. Yläpää kiinnitetään 
vesikattoon riittävän tukevasti. 

 
Puutikkaat (B) valmistetaan laho-
suojatusta kestopuusta. Askelmat 
upotetaan 10 mm:n syvyydeltä 
pystyjohteisiin. Yläpää kiinnite-
tään tukevasti räystääseen. 
 

  

A 

B 



7 
 

TULISIJAT JA SAVUHORMIT 
 

Turvallisuus lisää tunnelmaa. 
Puun oikea polttaminen vaatii korkeita lämpötiloja. Korkean palamislämpötilan 
saavuttaminen edellyttää riittävän palamisilman saamista sekä huonetilaan 
että tulipesään. Suuri osa tulisijojen ja hormien vaurioista ja niistä alkunsa saa-
neista tulipaloista aiheutuu tulisijojen väärästä käytöstä. 
 
Tulisijan eniten vaatima huoltotoimenpide on tuhkan poistaminen. Liika tuhka 
voi esimerkiksi estää palamisilmaa jäähdyttämästä arinaa, joka tällöin helposti 
vääntyy pilalle. Tuhka on poistettava ja varastoitava niin, ettei siitä aiheudu 
tulipalon vaaraa. Tähän tarkoitukseen suositellaan hankkimaan kannellinen, 
jalallinen ja metallinen tuhka-astia. 
 
Savuhormit Lattiasuojaus 
Säännöllinen nuohous pitää savuhormit 
puhtaina ja estää nokipalojen syntymi-
sen. Lisäksi nuohooja tarkistaa tulisijo-
jen, hormin ja piipun kunnon, mikä aut-
taa välttämään hormin tai tulisijan hal-
keamasta aiheutuvat tulipalot. Piipun-
hattu vähentää sään aiheuttamia vauri-
oita.  

Pitkään käyttämättömänä ollut hormi saattaa olla kostea ja kylmä. Tällöin liian 
nopea ja raju lämmittäminen saattaa vaurioittaa tulisijaa ja savuhormia sekä 
niiden välistä liitosta.  
 

Tulisijan eristämättömän metallisen liitinhormin suojaetäisyy-
det ovat: ylöspäin 1200 mm, vaakasuuntaan ja alaspäin 1000 
mm. Ylöspäin olevaa suojaetäisyyttä voidaan pienentää yksin-

kertaisella suojauksella 25 % ja kak-
sinkertaisella 50 %. Suojaetäisyyttä 
vaakasuuntaan ja alaspäin voidaan 
pienentää 50 % yksinkertaisella ja 
75 % kaksinkertaisella suojauksella.  

  

Luukullinen tulisija, suojaus: 

 väh. 40 cm eteenpäin 

 väh. 10 cm sivulle (luukun reunasta) 

Avoin tulisija (syvyys yli 75 cm tai 

edessä 5 cm vierintäeste), suojaus: 

 väh. 60 cm eteenpäin 

 väh. 15 cm sivulle (luukun reunasta) 

Avoin tulisija (syvyys alle 75 cm ja 

edessä ei ole vierintäestettä), suojaus: 

 väh. 75 cm eteenpäin 

 väh. 15 cm sivulle (luukun reunasta) 

Omassa käytössä (ei ympäri-

vuotisessa) olevan vapaa-

ajan asunnon tulisijat hor-

meineen on nuohottava kol-

men vuoden välein! 

 

Nuohouksesta lisätietoa sivulta: 

www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi 
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TULENKÄSITTELY JA ULKOALUEET 
 

Tulenkäsittelyssä jokaisen tulee kiinnittää huomiota tulipalon välttämiseen. 

 

  

Paikka on valittava si-

ten, ettei siitä aiheudu 

palon leviämisvaaraa 

joko maastoon tai ra-

kennukseen. 

Tuulen suunta ja voi-

makkuus on myös 

huomioitava ennen 

sytyttämistä. 

 

Kertakäyttögrilli, kulotus 

ja roskien polttaminen 

katsotaan avotuleksi. Avotulta ei saa tehdä 

toisen maalle ilman 

maanomistajan lupaa. 

Erityisesti kuivat olo-

suhteet ja tuuli aiheut-

tavat leviämisriskiä. 

Avotulta ei saa jättää 

vartioimatta, tuuli 

voi aiheuttaa tulen 

leviämisen. 

 

Metsäpalovaroituksen 

aikana avotulen teko 

on kielletty (www.il-

matieteenlaitos.fi/va-

roitukset). 

 
Palojätteet on sammu-

tettava lopuksi vedellä. 

Sammutusvälineitä 

on varattava riittä-

västi tulen sammut-

tamista varten. 

 

Kynttilät ja ulkotulet 

Kynttilöiden ja ulkotulien kanssa on 

noudatettava erityistä varovai-

suutta. Huomioi etenkin niiden val-

vonta, palamaton alusta sekä etäi-

syydet kulkureiteistä, rakennuksista 

ja muista palavista materiaaleista!  

 

Risujen polttaminen 

Risujen poltosta saa lisätietoa kunnallisista ym-

päristönsuojelumääräyksistä. Mikäli risujen ja 

muun poltettavaksi kelpaavan jätteen poltosta 

muodostuu merkittävästi savua, asiasta on il-

moitettava ennakolta pelastuslaitokselle: puh. 

(03) 565 612. 

 

AVOTULI 
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Kertakäyttögrilli, avotuligrilli ja nuotiopaikka ovat avotulta, jolloin noudatetaan edel-

lissivun ohjeita avotulen käsittelystä. Lisäksi huomioitava: 

 Grillit sijoitettava palamattomalle alustalle ja nuotiopaikka esim. rannalle vanhaan 

kaivonrenkaaseen 

 Paikat valittava tarpeeksi kauas rakennuksesta ja muusta palavasta sekä metsän 

reunasta 

 Sytyttämisessä käytettään tarvittaessa vain sytytysnestettä 

 Grillin annettava jäähtyä riittävän kauan, ennen kuin tuhkat/kertakäyttögrilli voi-

daan viedä jäteastiaan (tuhkat säilytettävä palamattomassa kannellisessa astiassa) 

 Pidä grillin lähellä täysinäistä vesiämpäriä 

 

 

Paljun etäisyys rakennuksesta tulee olla 

väh. 4 m, ellei piippu ulotu rakennuksen 

räystäslinjan yläpuolelle. Pidä paljun 

kantta paikoillaan aina kun sitä ei käy-

tetä. 

 

Lasten leikkipaikka tulee olla turvalli-

nen ja sijaita kauempana rannasta nä-

kyvällä paikalla. Valvova aikuinen tulee 

aina olla paikalla. 

Ranta ja veneily 

 Tarkista rannan ja laiturin turvalli-

suus 

 Tarkista veneen kunto 

 Veneessä käytetään aina pelastuslii-

vejä 

 Opeta lapsi uimaan rannan suuntai-

sesti, niin että jalat yltävät pohjaan 

 Valvo lapsia aina veden äärellä 

Nestekaasu  

Ennen kuin käytät kaasulaitteita, tarkista letkut ja liitokset. Kaasun käytössä ovat vaa-

rana häkä, kaasuvuoto ja vuodosta räjähdysmäisesti syttyvä palo. Nestekaasu on ilmaa 

raskaampaa ja syttyy pienimmästäkin kipinästä. Siksi vähäinenkin kaasun haju on va-

kava vaaran merkki, joka vaatii välitöntä toimintaa (sulje pulloventtiili heti). 

Kaasupullon säilyttäminen 

 Asuinrakennuksessa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua.  

 Säilytä kaasupullo pystyasennossa ja lasten ulottumattomissa. 

 Älä säilytä kaasupulloa kellari- tai ullakkotiloissa tai makuuhuoneessa.  

 Pullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40 C°, minkä vuoksi sitä ei saa sijoittaa 

lähelle lämmönlähteitä, esim. lämpöpatteria tai tulisijaa. 

 Kaasupullon säilytystilassa on oltava hyvä ilmanvaihto. 
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MINIMOI RISKIT JA ASU TURVALLISESTI 
 
Valtaosa sähköpaloista aiheutuu ihmisen omasta virheellisestä toiminnasta. 
 
Riskitilanteita aiheuttavat paitsi sähkölaitteiden huono kunto ja huoltamatto-
muus, myös käyttöohjeiden vastainen toiminta ja unohtaminen. Noudata käyt-
töohjeita ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Sijoita laitteet oikein. Varaa lai-
teen ympärille riittävästi tilaa ilmankiertoa varten äläkä tuki tuuletusaukkoja. 
Lue laitteiden käyttöohjeet ennen käyttöä ja asentamista. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

Liedet ja uunit 
 Älä jätä uunia tai keittolevyjä päälle, 

ellet valvo niitä koko ajan. 
 Sammuta virta aina käytön jälkeen. 
 Älä säilytä mitään tavaroita lieden 

päällä. 
 Huolehdi, ettei lieden lähettyvilläkään 

ole mitään syttyvää materiaalia. 
 Voit myös hankkia lieteen ajastimen, yli-

kuumenemissuojan tai liesivahdin. 

 

Kylmälaitteet 
 Varmista riittävä ilmanvaihto jääkaapin 

ja pakastimen ympärillä. 
 Älä sijoita laitetta lieden tai muun läm-

mönlähteen viereen tai suoraan aurin-
gonvaloon. 

 Imuroi pölyt säännöllisesti myös laitteen 
takaa. Irrota pistotulppa imuroinnin 
ajaksi. 

 

Sähkölämmittimet ja  
terassinlämmittimet 
 Aseta lämmitin siten, ettei se pääse kaa-

tumaan. 
 Älä sijoita lämmitintä liian lähelle ver-

hoja, huonekaluja tai mitään syttyvää. 
 Älä kuivata pyykkiä lämmittimen päällä 

äläkä peitä sitä millään. 
 Huolehdi, ettei lämmittimen päälle pu-

toa tai kaadu mitään. 
 Korjauta rikkinäinen termostaatti. 

 

Televisio 
 Varmista riittävä ilmanvaihto television 

ympärillä. Älä peitä TV:n tuuletusauk-
koja. 

 Imuroi pölyt säännöllisesti TV:n päältä 
ja tuuletusaukkojen ympäriltä 

 Älä pidä TV:n päällä kynttilöitä, kukkia 
tai muitakaan esineitä. 

 Katkaise valmiusvirta yöksi ja ollessasi 
poissa kotoa. 

 Vie viallinen TV huoltoon. 

 

Pyykin- ja astianpesukoneet 
 Älä jätä pesukonetta käymään yksik-

seen. Näin minimoit palo- ja vesivahin-
got. 

 Irrota pistoke käytön jälkeen. 
 Puhdista nukkasihti säännöllisesti. 
 Suojaa laita vesiroiskeilta. 
 Sulje hana käytön jälkeen. 

Selvitä asuntosi  
sähkön pääkytkimen ja veden sulun 
sijainnit! 
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Kiuas 
 Vaatteiden tai muun palavan materiaa-

lin kuivattaminen kiukaan yläpuolella 
tai välittömässä läheisyydessä on kiel-
letty. 

 Varmista, ettei mitään syttyvää jää kiu-
kaan lähelle, kun alat lämmittää sitä. 

 Tarkasta kiukaan kiinnityksen tukevuus 
ja etäisyydet palaviin materiaaleihin. 
Kiuaskohtaiset suojaetäisyydet löytyvät 
kiukaassa olevasta kilvestä. 

 Täytä kiuas kivillä käyttöohjeen mukai-
sesti. 

 Korjauta vastukset ja säätimet, jos ne 
ovat rikkoutuneet tai toimivat huonosti. 

 

Valaisimet 
 Noudata valaisimien asennus- ja käyttö-

ohjeita. Huomioi etäisyydet syttyviin 
materiaaleihin, kuten verhoihin. 

 Vaihda palaneet tai välkkyvät loistelam-
put heti. 

 Älä vaihda valaisimeen suositustehoa 
suurempaa lamppua. 

 Pidä valaisimet puhtaina pölystä. 
 Kiinnitä seinälle sijoitettavat valaisimet 

tukevasti, etteivät ne putoa esim. vuo-
telle tai sohvalle. 

 Energiansäästölamppuja ei suositella 
käytettäväksi saunassa. 

 

 
Vapaa-ajan asunnon lääkekaappi 
Vapaa-ajan asunnon lääkekaapin tulee aina olla lukittava ja lääkkeet on pidettävä pois lasten 
ulottuvilta. Lääkekaappia ei pidä sijoittaa kosteaan paikaan kuten esim. kylpyhuoneeseen. 
Tarkista lääkkeen säilytysmerkinnät pakkauksesta. Varmista että reseptilääkepakkauksista il-
menee kenelle ne on tarkoitettu ja mikä on lääkkeen käyttötarkoitus. Palauta vanhentuneet 
lääkkeet apteekkiin. Lääkkeet eivät saa jäätyä, eivätkä olla yli 25 asteen lämpötilassa. Tarkista 
vuosittain lääkkeiden kunto. Ota säännöllisesti tarvitsemiesi lääkkeiden lista mukaasi mökille. 
Tutustu avun hälyttämisohjeisiin sairauskohtauksen tai tapaturman sattuessa. 
 
 
Ehdotus lääkekaapin sisällöksi: 
- haavojen hoitoon sopivia välineitä (puhdistusainetta,  

sidetaitoksia ja muutama tukevampi side, laastareita) 
- pienet sakset, pinsetit ja punkkipihdit 
- hyönteisten puremiin sopiva valmiste (kuten hydrokortisonivoide) 
- kyynpuremaan ja ampiaisenpistoon tarkoitettuja tabletteja (kyypakkauksia 2-4) 
- myrkytysten varalle lääkehiiltä sisältävä valmiste (hiilitabletteja tai -jauhetta liuosta varten) 
- särkyyn ja kuumeeseen sopiva lääke (parasetamoli, ibuprofeiini) 
- kuumemittari 
- tarvittavat lääkärin määräämät reseptivalmisteet 

 

 

Laita lääkekaappiin selvästi näkyville myös 

Yleinen hätänumero 112 

Myrkytystietokeskus (09) 471 977 

tai vaihde (09) 4711 

Ensiapu- ja elvytysohjeita löytyy   

esim. SPR:n sovelluksesta.  
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VAPAA-AJAN ASUNNON TARKISTUSLISTA: 
 

 Korjattava 
Kunnossa/ 

korjattu 
Ei koske 

rakennusta 

Osataan toiminta onnettomuustilanteessa □ □  

Näkyvä osoitemerkintä □ □  

Palovaroittimien määrä, 1 kpl / kerroksen al-
kava 60 m2 

□ □  

Palovaroittimien testaus ja kunto □ □  

Varatietikkaat ja avattava ikkuna kiintokah-
voilla 

□ □ □ 

Talo- ja kattotikkaat □ □ □ 

Tulisijat ja savuhormit □ □ □ 

Tulisijan nuohous 1 krt/3v. (Nuohoustyön teki-

jältä edellytetään nuohoojan ammattitutkintoa) 
□ □ □ 

Avotulen ja nestekaasun käyttö hoidetaan tur-
vallisesti 

□ □ □ 

Vesiturvallisuudesta huolehditaan □ □ □ 

Sähkölaitteiden käyttöturvallisuus □ □ □ 

 

LISÄTIETOA TURVALLISUUSASIOISTA 

saa pelastuslaitokselta ja internetistä 
www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi 

www.pelastustoimi.fi/turvatietoa  

www.pelastuslaitokset.fi 

pistetapaturmille.thl.fi 

www.tukes.fi 

www.112.fi 
sivujen 5 ja 6 kuvat © Mainos WooDoo 

 

http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/
http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa
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